
توصيات السياسة
الحامية االجتامعية ألغراض األمن 

الغذايئ 

لجنة األمن الغذايئ العاملي

لجنة األمن الغذايئ العاملي

املساهمة يف أهداف التنمية املستدامة 3 و5 و8 و9 و10 
و11 و13 

مع الرتكيز عىل:

أقرت الدورة التاسعة والثالثون للجنة األمن الغذايئ العاملي التي انعقدت عام 2012 التوصيات التالية بشأن 

الحامية االجتامعية لألمن الغذايئ والتغذية1.

وأقرّت اللجنة:
حثّت الدول األعضاء عىل أن 

تصمم وتضع أو تعزز نظم للرعاية 
االجتامعية تكون شاملة ووطنية 

ومتامشية مع محيطها لألمن الغذايئ 
والتغذية آخذة بعني االعتبار:

Ĵ  ،التنسيق ما بني الوزارات والقطاعات
مبا يف ذلك قطاع الزراعة لضامن دمج 
الرعاية االجتامعية مع وضع الربامج 

الخاصة باألمن الغذايئ والتغذية بشكل 
عام؛

Ĵ  التطوير التدريجي لحافظات وطنية
شاملة للرعاية االجتامعية، وخطط 

عمل تضمن مشاركة شاملة وهادفة 

ألصحاب املصلحة وتأخذ بعني االعتبار 
الفروقات بني الدول من حيث السياسات 

واملؤسسات والقدرات املالية؛

Ĵ  عمليات التقييم الوطنية املناسبة
مبا يف ذلك عمليات تقييم األمن الغذايئ 
والتغذية واملساواة بني الجنسني، لضامن 
إدراج أساليب االستهداف، وانعدام األمن 

الغذايئ والتغذوي، وأساليب التسجيل 
الفعالة ووضع الربامج التي تراعي املساواة 

بني الجنسني، والرتتيبات املؤسسية، 
وآليات التنفيذ، والرصد الفّعال، واملساءلة، 

والتقييم؛

Ĵ  التحديات الخاصة التي تواجهها
البلدان األقل منوا والدول الضعيفة 

والبلدان التي تشهد أزمات ممتدة، مبا 

يف ذلك الروابط القامئة بني التحويالت 
االجتامعية القصرية األجل وبرامج الرعاية 

االجتامعية الطويلة األجل، مع مراعاة 
دور التعاون الدويل يف تعزيز اإلجراءات 

الوطنية لتنفيذ نظم وبرامج الرعاية 
االجتامعية املستدامة؛

Ĵ  املكونات املختلفة للحامية
االجتامعية الفعالة مبا يف ذلك عمليات 

التحويل االجتامعية من دون مساهامت 
أو شبكات األمان وآليات الضامن 

والحصول عىل الخدمات االجتامعية، مبا يف 
ذلك االعرتاف بآليات الرعاية االجتامعية 

غري الرسمية/التقليدية وتعزيزها. 

Ì 39 1  هذا مقتطف من التقرير النهايئ الصادر عن لجنة األمن الغذايئ العاملي
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دعت الدول األعضاء واملنظامت 
الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين 

إىل ضامن اعتامد نظم الرعاية 
االجتامعية إلسرتاتيجية »مزدوجة 

املسارات« لتعزيز األثر عىل القدرة 
عىل املجابهة وعىل األمن الغذايئ 

والتغذوي، وذلك من خالل:

Ĵ  توفري املساعدة األساسية يف األجل
القصري مع حامية أو بناء أصول منتجة 

وبنية تحتية لدعم سبل املعيشة والتنمية 
البرشية يف األجل الطويل؛

Ĵ  تعزيز الربامج املتكاملة التي تدعم
مبارشة سبل املعيشة واإلنتاجية الزراعية 

للفقراء ال سيام املزارعون من أصحاب 
الحيازات الصغرية وصغار منتجي األغذية 

مبا يف ذلك من خالل دعم مدخالت 
اإلنتاج، والتأمني ضد مخاطر الطقس 
واملحاصيل واملاشية، وعرب منظامت 

املزارعني والتعاونيات للنفاذ إىل األسواق، 
وتأمني وظائف الئقة، واألشغال العامة 

التي توفر األصول الزراعية، وتوفري الغذاء 
املزروع محلياً للمدارس عرب رشائه من 
صغار املزارعني املحليني، والتحويالت 

العينية )األغذية والبذور(، والقسائم و/أو 

عمليات التحويل النقدي، ومجموعات 
سبل املعيشة الزراعية، وخدمات اإلرشاد؛

Ĵ  إقامة روابط متينة يف ما بني
القطاعات مثل التعليم والصحة والزراعة 
لضامن العمل الالئق والرفاه االجتامعي 

يف املناطق الريفية والحرضية، مبا يف ذلك 
النهوض بفرص وصول األفراد، ال سيام 
النساء، إىل األسواق والخدمات املالية 

الالزمة لضامن الرعاية االجتامعية الفعالة؛ 

Ĵ  ضامن توفري الدعم الفني واملايل ويف
مجال بناء القدرات، وكذلك إجراء بحوث 
وتبادل نتائجها بشأن الرعاية االجتامعية، 

مبا يف ذلك من خالل توطيد أوارص 
التعاون يف ما بني بلدان الجنوب. 

حثّت الدول األعضاء واملنظامت 
الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين 

عىل تحسني تصميم واستخدام 
التدخالت يف مجال الرعاية 

االجتامعية للتصدي ملدى التعرّض 
ملخاطر انعدام األمن الغذايئ املزمن 

والحاد، مع مراعاة ما ييل:

Ĵ  أهمية توفري النفاذ للحامية
االجتامعية عىل أن يكون قابالً للتوقع 

وميكن التعويل عليه لجميع أولئك الذين 
يحتاجون إليها يف أي وقت من السنة ال 

سيام يف مراحل الحياة الحرجة؛

Ĵ  الحاجة املحتملة لألفراد الذين
يعانون من ضعف مزمن، وغري القادرين 

عىل االنخراط يف القوة العاملة، إىل 
املساعدة الدامئة، مع اإلقرار بأنّه ال ميكن 

للجميع الخروج من الفقر ومن انعدام 
األمن الغذايئ؛

Ĵ  وفقا للنهج الخاص بدورة الحياة
يف مجال التغذية، ينبغي إعطاء األولوية 
للحامية االجتامعية التي تتصدى »لأليام 
األلف األوىل« الحرجة من الحمل وحتى 
بلوغ سنتني من العمر، مبا يف ذلك وضع 

جب

2



©FAO/Alessandra Benedetti
©FAO/Adek Berry

د
السياسات التي تشجع وتدعم الرضاعة 

الطبيعية، وعرب توفري الحصول عىل 
الخدمات االجتامعية، ال سيام الرعاية 

الصحية، وضامن اكتساب املعرفة الكافية 
لجميع أوجه العناية بالطفل، والحصول 
عىل  املنتجات الغذائية املغذية بأسعار 

معقولة ومقبولة من خالل األسواق حيثام 
كان ذلك ممكناً ومناسباً ومستداماً؛

Ĵ  وجود آليات مرنة لرصد السامت
واإلجراءات املعتمدة وتصحيحها حسب 

االقتضاء؛

Ĵ  رضورة تصميم نظم الرعاية
االجتامعية عىل نحو يتيح لها االستجابة 

برسعة للصدمات كموجات الجفاف 
والفيضانات واالرتفاع الحاد يف أسعار 

األغذية.

ذكّرت الدول األعضاء برضورة أن 
تستند برامج الرعاية االجتامعية 

لألمن الغذايئ والتغذية إىل معايري 
حقوق اإلنسان ومواصفاتها، وأن 
تُستكمل بالسياسات والخطوط 
التوجيهية املناسبة، مبا يف ذلك 

الترشيعات لدعم اإلعامل املطرد 
للحق يف الغذاء الكايف يف إطار األمن 

الغذايئ الوطني، هذا باإلضافة إىل 
الضامن االجتامعي واملساواة بني 

الجنسني والتمكني من خالل جملة 
أمور منها:

Ĵ  النظر يف األحكام التي أوىص بها
مؤمتر العمل الدويل حول الحد األدىن 
للحامية االجتامعية. وميكن للحامية 
االجتامعية أن تكون املحرك إلحقاق 
الحقوق الدولية األخرى ذات الصلة؛

Ĵ  توفري األسس للحامية االجتامعية يف
األطر املؤسسية والترشيعات الوطنية، 

عند االقتضاء، عرب تحديد األهداف 
واملعايري القياسية واملؤرشات واملسؤوليات 

املؤسسية؛

Ĵ  اعتامد سياسات واسرتاتيجيات
متكاملة يدعم بعضها البعض يف مجاالت 

الرعاية االجتامعية واألمن الغذايئ 
واالسرتاتيجيات والسياسات الخاصة 

بالتغذية باالستناد إىل معايري ومبادئ 
حقوق اإلنسان، مبا فيها عدم التمييز 

واملساواة )مبا يف ذلك املساواة بني 
الجنسني( واملشاركة الهاِدفة والشفافية 

واملساءلة.

اللجنة
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اقرتحت أن يقوم مكتب لجنة األمن الغذايئ العاملي، بالتشاور مع املجموعة االستشارية وبدعم من األمانة، نظرا إىل جدول األعامل الحافل أصال بالبنود 
وإىل املوارد املحدودة، بتقديم الدعم للحامية االجتامعية ألغراض األمن الغذايئ والتغذية من خالل جملة أمور منها:

o  تسهيل إقامة فعاليات لتقاسم الدروس املستقاة وتنظيمها حول الرعاية االجتامعية ألغراض األمن الغذايئ والتغذية، مبا يف ذلك استكامل
الربامج العاملية واإلقليمية املوجودة؛

o  مواصلة تدارس آفاق املستقبل بشأن إدراج قضايا األمن الغذايئ والتغذية يف الحد األدىن للحامية االجتامعية بالتشاور مع الوكاالت التي
تتخذ من روما مقاراً لها واملنظامت والهيئات ذات الصلة كفريق املهام الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ، ومنظمة العمل الدولية، والبنك 

الدويل؛

o  مواصلة مجموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية بالرصد والتابعة للجنة األمن الغذايئ العاملي العمل عىل إيضاح الدعم الذي ميكن أن
تقدمه اللجنة إىل أصحاب املصلحة يف مجال رصد برامج الرعاية االجتامعية ورفع التقارير عنها وتقييمها ألغراض األمن الغذايئ والتغذية، مع 

األخذ بعني االعتبار أدوار سائر أصحاب املصلحة ذوي الصلة وآليات الرصد القامئة.



تعرف عىل 
املزيد

لجنة األمن الغذايئ العاملي هي املنرب الدويل والحكومي الدويل األكرث شمولية الذي يتعاون من خالله جميع 
أصحاب املصلحة بأسلوب متسق لضامن تحقيق األمن الغذايئ والتغذية للجميع.

 Ĉ fao.org/cfs

 � cfs@fao.org

أقرت لجنة األمن الغذايئ العاملي توصيات السياسة بشأن 
مجموعة كبرية من موضوعات األمن الغذايئ والتغذية

الحامية االجتامعية 
ألغراض األمن الغذايئ

 تقرير مقدم من فريق 
الخرباء الرفيع املستوى 
املعني باألمن الغذايئ 

والتغذية
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